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أولويات »الخدمة المدنية«: الخبراء والفتوى والموانئ وبدل السكن للمعلمين
محمد الصباح يترأس اجتماعه الخميس.. و»الوزارية االقتصادية« سترفع لمجلس الوزراء األحد الحزمة األولى من التشريعات المطلوبة إلنجاز برنامج الحكومة

650 مليون دينار ستوزعها »زين« على المساهمين
تشكل 2% من القيمة الرأسمالية للسوق

كشف تقرير شركة االستثمارات الوطنية عن ان 
إقرار ش���ركة »زين« توزيعات نقدية بنسبة %170 
يعادل ما قيمته 650 مليون دينار والتي تشكل %2 

من إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة.
وذكر التقرير ان مؤسسات القطاع اخلاص وصغار 
املستثمرين سيحققون عائدا جاريا من هذه التوزيعات 

بأكث���ر من 500 مليون دينار والتي تعادل أكثر من 
نصف قيمة التوزيعات النقدية املوزعة خالل العام 
املاضي كل���ه. وأضاف التقرير: في ضوء التوقعات 
أنه لن تقل توزيعات »زين« في الس���نوات القادمة 
عن 170% وبالتالي فإنها س���تقدم للس���وق سيولة 

مستدامة لن تقل عن 726 مليون دينار.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
طغ���ت قضية حفل التكرمي ال���ذي أقامته البلدية في احدى 
مدارس البنات مؤخرا على الساحة السياسية أمس، فقد طالب 
النائ���ب د.وليد الطبطبائي وزي���رة التربية د.موضي احلمود 
بتقدمي بيان توضح فيه مالبس���ات املوضوع الذي وصفه بأنه 
»مخالفة جس���يمة« تتحملها الوزيرة، وعلمت »األنباء« ان 16 
من أولياء أمور الطالبات يتجهون لتقدمي ش���كوى إلى اجلنة 
العرائض والشكاوى ضد وزير البلدية ووزارة التربية، وتردد 
أيضا أن أولياء األمور سيرفعون دعاوى قضائية بهذا الشأن.

وفي موضوع آخر، دعا النائب علي الراشد وزارة الداخلية 
أمس إلعطاء مزدوجي اجلنس���ية مهلة من 6 أش���هر الى سنة 
لتس���وية أوضاعهم، كما أعلن النائب الراش���د بصفته رئيس 
جلن���ة التحقيق النيابية في قضية محطة مش���رف أن اللجنة 
زارت موقع احملطة امس واطلعت على سير العمل هناك وانها 

ستصوغ تقريرها االثنني املقبل لرفعه الى املجلس.
الى ذلك، دعت كتلة التنمية واإلصالح وزير التجارة أحمد 
اله���ارون الى التدخل لوقف االرتفاع غير املبرر في األس���عار، 
فيما سأل النائب شعيب املويزري عن مشروع تطوير طريق 

اجلهراء.

مريم بندق
تنفيذا للوعد الذي قطعه على نفسه في 10 مارس 
املاضي يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية ورئي���س مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة 
الش���يخ د.محمد الصباح اجتماع املجلس اخلميس 
املقبل. يناقش املجلس � بحسب ما انفردت بنشره 
 »األنب���اء« أمس � تصورات معاجل���ة بدائل الكوادر 
ال� 37 املقدمة من اجلهات والوزارات احلكومية املختلفة. 
وفي هذا الصدد كشفت مصادر حكومية رفيعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان أولوية س���تعطى 
ملطال���ب العاملني في إدارة اخلب���راء، إدارة الفتوى 
والتش���ريع، املؤسس���ة العامة للموانئ، زيادة بدل 

السكن للمعلمني الوافدين، وغيرها من اجلهات، على 
أمل ان يعقد املجلس جلسات أسبوعية لالنتهاء من 
اقرار قرارات معاجلة بدائل ال� 37 كادرا. على صعيد 
آخر عقدت اللجنة الوزارية االقتصادية اجتماعا امس 
برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد حيث ناقشت 
احلزمة األولى من القوانني والتشريعات التي سترفعها 
ملجلس الوزراء في اجتماعه األحد املقبل والتي تأتي 
كحجر أساس لتنفيذ برنامج عمل احلكومة. وأعربت 
املصادر عن األمل في ان يقوم مجلس  األمة بالدور 
املطلوب منه على صعيد إقرار التشريعات املطلوبة 

واعتماد ميزانية تنفيذ اخلطة.

رادار جديد 
و7 بوابات في المطار

فواز كرامي
أعلن وزير املواصالت ووزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس األمة 
د.محم���د البصي���ري ان جلنة 
املناقصات وافقت على شراء رادار 
جديد للمطار، مشيرا الى ان األمر 
في طور اإلج���راءات التنفيذية، 
وقال: سيكون هذا الرادار إضافة 
جديدة للمطار. من جهته، كشف 
مدير إدارة العمليات في اإلدارة 
العامة للطي���ران املدني عصام 
الزامل انه سيتم انشاء 7 بوابات 
إضافية منها 4 س���يتم إجنازها 
منتصف الصيف وال� 3 الباقية 

نهاية العام احلالي.

الراشد يقترح مهلة لمزدوجي الجنسية
و»التنمية واإلصالح« تفتح ملف الغالء

حفل البلدية في إحدى مدارس البنات  يتجه إلى »القضاء«

األنباء  االقتصادية

وقـف التداول بأسـهم 
21 شـركة لعدم تقديم 
ص26 المـالية  بيـانـاتها 
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مجلس »الغرفة« يعيد تشكيل هيئة مكتبه برئاسة علي الغانم 
ويحتفل بانضمام وفاء القطامي كأول سيدة في العضوية  ص28

مجلس إدارة غرفة التجارة يحتفل بانتخاب وفاء القطامي كأول سيدة تنال عضويته  

          المحققون ينتظرون شفاء قائد طائرة 
الشيخ أحمد بن زايد لكشف لغز سقوطها

رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يدعو لشقيقه الراحل الشيخ أحمد بن زايد بعد دفن جثمانه                   )رويترز(

ص2تشكيالت الحرس الوطني تسيطر على المتظاهرين وتقمع الشغب   
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